
MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

OKRESNÝ ÚRAD SNINA 

Partizánska 1057,069 01 Snina 

Zápisnica č.3/2021 o hlasovaní „per rollam“ k schváleniu návrhu zoznamu aktivít a vyhlásení 

výzvy č.6/OÚ-SV/2022  

 

Program hlasovania: 

Výboru pre rozvoj okresu Snina (ďalej len „Výbor“) bol zaslaný návrh na schválenie výzvy         

č.6/OÚ-SV/2022, vrátane zoznamu aktivít, ktoré má daná výzva podporiť. Navrhovaný zoznam 

a výzva boli súčasťou prílohy predmetnej výzvy na hlasovanie „per rollam“.  

 

Priebeh hlasovania: 

Výzva na hlasovanie formou „per rollam“ bola odoslaná elektronicky všetkým členom Výboru pre 

rozvoj okresu Snina dňa: 22.7.2021. Obsah výzvy na hlasovanie obsahoval požiadavku k vyjadreniu 

stanoviska: 

- k schváleniu navrhovaného zoznamu aktivít k plánovanej výzve č.6/OÚ-SV/2022 

- k schváleniu zverejnenia výzvy č.6/OÚ-SV/2022 

 

Jednotliví členovia Výboru vyjadrili svoje stanovisko formou elektronickej pošty. Hlasovanie bolo 

ukončené dňa 28.7.2021. Z 9 členov Výboru sa hlasovania zúčastnilo 9 členov. Výbor bol 

uznášaniaschopný podľa čl.7 ods.6 Štatútu Výboru, hlasovania sa zúčastnila nadpolovičná väčšina 

členov Výboru v určenej lehote. 

 

Informácia o účasti a hlasovaní členov Výboru: 

 

Počet členov Výboru: 9 

Zúčastnení členovia: 9 

Počet členov, ktorí hlasovali za: 9 

Počet členov, ktorí hlasovali proti: 0 

Zdržali sa hlasovania: 0 

 

Hlasovanie k bodu 1 – schválenie navrhovaného zoznamu aktivít k plánovanej výzve č.6/OÚ-

SV/2022: 

 

Meno a priezvisko, zastúpenie sociálno-ekonomického partnera daným členom 
výboru účasť hlasovanie 

1. PaedDr. Evald Štofik - prednosta Okresného úradu Snina (predseda Výboru) √ súhlasil 

2. PhDr. Monika Chomová - zástupca ÚPSVaR Humenné √ súhlasila 

3. Ing. Ján Kepič - zástupca obcí v okrese Snina √ súhlasil 

4. MUDr. Peter Makara - zástupca mimovládnych neziskových organizácií – tretí 
sektor √ súhlasil 

5. Mgr. Peter Krajník - zástupca škôl okresu Snina √ súhlasil 

6. Ing. Daniela Galandová – zástupca okresného mesta Snina √ súhlasila 

7. Ing. Miroslav Buraľ - zástupca ochrany prírody √ súhlasil 

8. Ladislav Jurpak - zástupca cestovného ruchu, ubytovacích alebo stravovacích 
služieb okresu Snina √ súhlasil 

9 Peter Tarkulič – zástupca podnikateľov okresu Snina                                                                                                                       √ súhlasil 



Hlasovanie k bodu 2 – schválenie zverejnenia výzvy č.6/OÚ-SV/2022  

 

Meno a priezvisko, zastúpenie sociálno-ekonomického partnera daným členom 
výboru účasť hlasovanie 

1. PaedDr. Evald Štofik - prednosta Okresného úradu Snina (predseda Výboru) √ súhlasil 

2. PhDr. Monika Chomová - zástupca ÚPSVaR Humenné √ súhlasila 

3. Ing. Ján Kepič - zástupca obcí v okrese Snina √ súhlasil 

4. MUDr. Peter Makara - zástupca mimovládnych neziskových organizácií – tretí 
sektor √ súhlasil 

5. Mgr. Peter Krajník - zástupca škôl okresu Snina √ súhlasil 

6. Ing. Daniela Galandová – zástupca okresného mesta Snina √ súhlasila 

7. Ing. Miroslav Buraľ - zástupca ochrany prírody √ súhlasil 

8. Ladislav Jurpak - zástupca cestovného ruchu, ubytovacích alebo stravovacích 
služieb okresu Snina √ súhlasil 

9 Peter Tarkulič – zástupca podnikateľov okresu Snina                                                                                                                       √ súhlasil 

 

 

Výsledok hlasovania: 

Hlasovania sa zúčastnilo 9 členov Výboru, ktorí jednohlasne hlasovali za schválenie navrhovaného 

zoznamu aktivít k výzve č.6/OÚ-SV/2022, ako aj za schválenie zverejnenia výzvy č.6/OÚ-SV/2022. 

 

 

Záver Hlasovania: 

Podľa článku 7 ods. 7 štatútu Výboru: 

„Návrh zoznamu aktivít k plánovanej výzve a zverejnenie výzvy č.6/OÚ-SV/2022 boli 

schválené.“ 

 

Odôvodnenie: Výbor pre rozvoj okresu Snina bol uznášaniaschopný a za schválenie jednotlivých  

bodov hlasovala nadpolovičná väčšina zúčastnených členov Výboru. 

 

 

 

V Snine dňa: 29.7.2021 

 

 

 

 

 

zápisnicu vyhotovila:                                                                zápisnicu schválil: 

 

 

 

 

 

...............................................                                         ............................................................................                    

Ing. Nikoleta Kočanová                                                       PaedDr. Evald Štofik - prednosta OÚ Snina               

zapisovateľka                                                                        predseda Výboru pre rozvoj okresu Snina 


